
 

 مراجعة التقويم النهائي للفصل الّدراسي األول

 2019-2020العام الدراسي  

 11/2019/ريخ:    االت                         _الشعبة:_____ - التاسعالصف :

  للنّاطقين بغيرها العربية المادة : اللغة           ________________اسم الطالب : 

 الفهم واالستيعاب الّسؤال األّول:

ُعنُاألسئلةُالتّالية أقرأ ُ-أ  :الفقرةُاآلتيةُثّمُأجيب 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة.مناسبُللفقرأضعُعنوانُُ-1

ُ____________________________________ُ

 هلُأنتُطبيٌب؟ُأوُمزارعٌ؟ُأوُمهندٌس؟ُأوُباحٌث؟ُأوُمعلٌم؟

الُيهمُماُنوعُالوظيفةُالتيُتشغلها؛ُفالتخصصاتُكلهاُمرحبُبهاُوهذاُماُيحتاجهُ

 الكوكبُاألحمر.

الكوكبُاألحمرُبحاجةُإليكُفالُتترددُفيُتلبيةُندائه.ُتعلنُشركةُ)ُالكواكبُالفضائية(ُ

 عنُشواغرُوظيفيةُلسدُحاجةُسكانُالكوكبُاألحمر.

نستقبلُطلباتُالتّوظيفُعلىُمدارُالساعة،ُوتجرىُالمقابالتُكلهاُفيُاألسبوعُاألولُ

 منُالشهرُالقادم.

األولويةُلحامليُشهادةُالماجستيرُوالدكتوراهُفيُأيُتخصصُ-  

ليستُشرًطا.الخبرةُُ-  

األشخاصُالذينُيتمُقبولهمُجميعهمُيخضعونُلفحوصاتُطبيةُتكشفُأهليتهمُللسكنُُ-

شهور.6ُعلىُسطحُالكوكبُاألحمر،ُوتمنحهمُشهادةُلياقةُطبيةُخاضعةُللتجديدُكلُ  

 إنُلمُتجدُنفسكُعلىُسطحُاألرض،ُلعلكُتجدهاُفيُالفضاء.

 

 

 

 

 

 

 



ُُُُُُُُُُ؟ماُهوُالكوكبُاألحمرُ-2

________________________________________ُ

_______________________________________ُ

اإلعالن؟ُماُهيُالوظائفُُالمذكورةُفيُ-3  

ُُُُُ____________________________________  

ُُُُ____________________________________  

ماُهيُالدرجةُالعلميةُاألدنىُالمطلوبةُللعملُعلىُسطحُالكوكبُاألحمر؟ُ-4  

ُُُُُُُ__________________________________  

ُُُُُُُ__________________________________  

ُُ؟لعملُعلىُسطحُالكوكبُاألحمرلهلُتوافقُُمنُوجهةُنظركُُ-5

ُُُُ__________________________________________ُ

ُُ___________________________________________ُ

 ب-ُأستخرجُمنُالفقرةُماُيلي:

 

 

 

ُ__________ُمفرد)ُالكواكب(:ُ-1
ُ

ُ_______ُضد)ُرفض(:ُ-5ُُُُ

ُ__________مفرد)ُالشركات(:ُُ-2ُ
ُ

ُ_______ُمعنىُ)ُتعطي(:ُ-6ُُ

ُ_______(:ُجمعُ)ُالمقابلةُ-3ُُ
ُ

ُ______ُمفرد)ُمزارعون(:ُ-7ُ

ُ______جمع)ُالتخصص(:ُ-4ُُُ
ُ

ُ



ُعنُ أقرأ ُُ-ب ُ:األسئلةُالتّاليةالفقرةُاآلتيةُثّمُأجيب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُالجملُالتاليةُمنُخاللُفهمكُللفقرة:  أ-ُأكملُ 

_____.ُو____ُيحرصُالجميعُعلىُأنُيكونُلهمُُ-1  

_______ُأصبحُطموحُكثيرُمنُاألطفالُأنُيصبحواُمشهورينُظنًاُمنهمُ-2  

________________________________________________ 

.________حريةُالشخصُتنتهيُعندماُ-3  

._________________كلماُزادتُمنفعةُالناسُمنُالشخصُالمشهورُ-4  

إنُحياةُالمشاهيرُأمامُالكاميراُالُتمثلُحياتهمُالحقيقيةُوأنهمُيعودونُكبقيةُالناسُبمجردُ-5  

_____________________________ 

ُعماُيلي:  ب-ُأجيبُ 

الثاني:ُلقاءُمشهورالّدرسُ  

 كفقاعةُفيُالهواء

الّطبيعيُأنُيحرصُالجميعُعلىُأنُيكونُلهمُصيتُوشهرةُبينُالناس،ُلكنُالمهمُمنُ

أنُتكونُهذهُالشهرةُبالخير،ُوأنُينتفعُالنّاسُبهذاُالشخصُالمشهور،ُوكلماُزادتُ

سوءُخلقهمُمنفعةُالناسُارتفعتُمكانةُهذاُالمشهورُبينهم.ُإذاُكثيرُماُيشتهرُالناسُل

والمباالتهمُبالحدودُالتيُيجبُأنُيقفُعندهاُكلُفردُمنُأفرادُالمجتمع،ُإيمانًاُبأنُ

حريةُالّشخصُتنتهيُعندماُتبدأُحدودُاآلخرين.ُومماُيؤسفُأنُبعضُاألشخاصُالذينُ

أصبحواُمشاهيرُلسببُأوُآخرُصارواُبمثابةُالقدوةُلغيرهم،ُوهذاُماُيجعلناُندقُناقوسُ

لةُالّطوارئُحفاًظاُعلىُاألجيالُالقادمة.الخطرُونعلنُحا  

لقدُصارُطموحُكثيرُمنُاألطفالُالّصغارُوالناشئةُأنُيصبحواُمشهورين،ُظنًاُمنهمُأنُ

حياةُالمشاهيرُبذخُورفاهية.ُعلىُالرغمُمنُأنهاُليستُكذلكُوأنُماُيفعلونهُأمامُ

بقيةُالناسُبمجردُأنُالكاميراُالُيمثلُحياتهمُالحقيقيةُإالُبنسبةُضئيلةُوأنهمُيعودونُك

ُيبتعدواُعنُعدساتُالكاميرا.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



كيفُكانُأسلوبُالكاتبُفيُطرحُاألفكار؟ُ-1  

ُ________________________________________  

ُاإلجابةُالّصحيحة:  ج-أختارُ 

ُمغمور(ُ-مجهولُُ-معروفُ)ُُُُُُُُُمعنى)ُمشهور(:ُ_______ُ-1

ُالحزن(ُُ-الّشرُ-)ُالندمُُُُُُُُُُُُُُُضد)ُالخير(:________ُ-2

التعاونُ(ُ-اإلهمالُُ-)ُاالهتمامُُُُُُُُُُمعنىُ)ُالالمباالة(:______ُ-3  

مشهورُ(ُ-أشهرُُ-)ُشهرةُُُُُُُُُُُ__مفرد)مشاهير(:_____ُ-4ُ  

 د-ُماذاُتفعلُلوُأصبحتُشخصيةُمشهورةُفيُالمستقبل.ُ

_________________________________________  

_________________________________________  

 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

 

 الكناية:ُهيُأنُتقولُشيئًاُونحنُنقصدُشيئًاُآخر.

 

 ثانيًا:ُالبالغة

ُالمعنىُالمقصودُلكلُعبارةُُفيُالفراغاتُالتّالية:ُأسجلُ ُ-

ُ______________:ُندقُناقوسُالخطرُ-1

ُ_______________ُ:أحبُُلغةُالضادُ-2

ُالفتاةُاحمرُوجهها:ُ_______________ُُ-3

ُألقىُالجنديُسالحه:ُ________________ُ-4

 :ُُ__________________نظيفُاليدُأبي -5

ُنعلنُحالةُالّطوارئ:ُ________________ُ-6

 



 

 

ُ:ُهيُالتيُتبدأُباسمُوتتكونُمنُ:ُالمبتدأُوالخبرُُاالسميةالجملةُ

ُ:ُاالسمُُالذيُتبدأُبهُالجملةُاالسمية.المبتدأ
 .  هوُالذيُيتممُمعنىُالجملةُالخبر:

 
ُالتّلميذُنشيٌط.  -1:مثال

ُجميلةٌ.-2ُُُُُُُُ ُالبنت 
ُمبللةٌُُ-3ُُُُُُُُ ُ.المالبس 

ُُُ 

 

 

ُاإلعرابُالصحيحُلماُتحتهُخطُفيُالجملُاالسمية:  ُأُ-ُأختارُ 
ُخبرُمرفوع(ُ-.ُُ)ُمبتدأُمرفوعُمبللةٌُالمالبسُ-1
ُ
ُمبتدأُمرفوع(ُ-كثيٌر.ُُُُ)ُخبرُمرفوعُُالدخانُ ُ-2
ُ
ُفاعلُمرفوعُبالضمة(ُ-مهذٌب.ُُُُ)ُمبتدأُمرفوعُبالضمةُُالولدُ ُ-3
ُ
4-ُُُ ُخبرُمرفوعُبالضمة(ُ-.ُُُُ)ُفاعلُمرفوعُبالضمةُمفيدٌُالكتاب 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
 
ُ

 ثالثًا:ُالمفاهيمُاللّغوية

 الّدرسُاألول:ُالجملةُاالسمية

 إعرابُالجملةُاالسمية:

ُجميلةٌ. ُالبنت 

ُ: ُالضمة.مرفوعُوعالمةُرفعهُمبتدأُالبنت 

ُ.الضمةمرفوعُوعالمةُرفعهُُخبرُجميلةٌ:



 الجمل االسمية بما يناسبها: أكمل  -بُُُ
  

الالعب(–الفناءُُ–باِردُُ–رائعةُُ–الّطالبُُ–)واِسعةٌُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  
 
._______الحديقة ُ-1  

 
ُ._______المعلّمة ُُ-2
ُ
ماهٌرُفيُالملعب.ُ_____-3  

 
مهذٌب.ُُ____ُ-4  

 
فيُالّشتاء.ُُ____الجوُ-5  

 
واسٌع._____ُ-6  

 

 أختار  اإلجابة الصَّحيحة من بين األقواس:

 1-_______ُيعالجُالّطبيب.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ)هوُ–ُهي-ُأنَتُ-ُأناُ(

ُ-ُهو( ُالّرسم.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ)هماُ–ُهيُ–ُنحن   2-ُ______ُت حب 

)ُ  3-______ُيكتبانُدروسهما.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُ)ُهوُ–ُهما-ُأنتماُ-ُهنَّ

 4-______ُُأحترمُالكبير.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ)ُأنَتُ–ُأناُ–ُهوُ–ُأنتماُ(

ُ–ُهوُ–ُهم(  5-______يجلسونُفيُالّصف.ُُُُُُُُُُُُُُُُ)هيُ–ُهنَّ

 6-ُ______ُنساعدُالفقراء.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ)ُهوُ-ُنحنُ-ُهماُ-ُهي(

 7-ُ______ُُيقطعونُاألشجارُفيُالغابة.ُُُُُ)ُهيُ-ُأنتُ-ُأناُ-ُهم(

 8-ُ_______ُيشعرانُبالملل.ُُُُُُُُُُُُُُُُ)ُُهوُ-ُهيُ-ُهما-ُهن(

 

 

 

 

 الّدرسُالثاني:ُالّضمائرُ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  السمُالذيُيلزمُآخرهُحركةُواحدةُالُتتغيرُبتغيرُموقعهُفيُالجملة.هوُاُاالسمُالمبني:ُ

 مثال:

 طالبةٌ.ُهذهُُِ-1

 الطالبة.ُُُُُُُُُهذهُِكلمتُالمعلمةُ ُ-2

 .الّطالبةُهذهُِسلمتُالمعلمةُعلىُُ-3

ُُُاألسماءُالمبنية:ُُُُُ

ُ(ُ.ُُُ=ُُ–:ُ)ُأناُُُالمتكلم الضمائر-1 (1) أنتَن(ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ-أنتمُ ُ–أنتماُُ-أنتُُِ-:ُ)ُأنتَُُالمخاطبنحن 

ُهَنُ(ُ-همُ ُ-هماُ-هيَُُ-:ُُ)ُهوَُُالغائب=ُ

ُأولئَك(ُ-تلكَُُ-ذلكَُُ-هؤالءُُِ-هذهُُِ-)هذاأسماءُاإلشارةُُ-2

ُالالتيُـُاللواتي(ُ-الالئيُ-الذينَُُ-التيُ-)الذيُاألسماءُالموصولةُ-3

ُكمُ(ُ–لماذاُُ–هلُُ–كيَفُُ-أينَُ–متىُُ-ماذاُ-ماُ-)َمنُ أسماءُاالستفهامُُ-4ُ

حركةُآخره)ُعالمةُاإلعراب(ُبتغيرُموقعهُفيُُهوُالذيُيتغيرُ:االسمُالمعرب

 الجملة.

ُ:مثال

 1ُُُ-ُمحمدٌُُنشيطٌُ

 2-ُكلمُالمعلم ُمحمًدا.

.  3-ُسلمتُعلىُمحمدُ 

 

 

 الّدرسُالثالث:ُاالسمُالمعربُوالمبني



ُالكلماتُاآلتيةُمنُحيثُالبناءُواإلعراب:ُأصنفُ ُ-أ

ُ)ُمبنيُـــُمعرب(ُُالمنزلُ -1
 )ُمبنيُـــُمعرب(ُأنتُُُ -2
 )ُمبنيُـــُمعرب(ُكتابُ-3
ُ)ُمبنيُـــُمعرب(ُاللذانُ-4
ُ

ُاإلجابةُالّصحيحةُمماُبينُالقوسينُلماُتحتهُخط:  ُُُُُُب-ُأختارُ 

      ـ أحمد  ُنشيٌطُ.ُُُُُُُُُُُُُُُ)اسمُمعربُ–ُاسمُمبنيُ(

       ـ هذه  ُأميُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُ)اسمُمعربُ–ُاسمُمبنيُ(

 ُُُُُـُأناُمعلم  ُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ)ُاسمُمعربُ–ُاسمُمبنيُ(

 ُُُُ-ُأمجدُهوُالذيُيفهمُ.ُُُُُُُُ)ُاسمُمعربُ–ُاسمُمبنيُ(

 

 

 

ُالكلمةُالّصحيحةُإمالئيًاُمماُبينُالقوسين:  أ-ُأختارُ 

 ذهبت(ُ-ذهباُُ–)ذهبواُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.التاّلميذُ____ُفيُرحلةُإلىُالّصحراءُ-1

ُ______ُجديدةً.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ)مكتبةُُ-2 ُ    مكطبة(ُ-مقتبتُُ-زرت 

ُآراق(ُُُُُُ-أوراكُُُ–)أوراقُُُُُُُتتساقطُ____ُاألشجارُفيُفصلُالخريف.ُُُُُُُُُُُُُُُ-3

ُــــــــــــــــــــــــــــُُِمنُدُ ُ-4 ُبضاؤع(ُُ-بضائَِعُُ-.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ)بضاءعُبياشتريت 

ُ(امنظرًُُ-منذًراُ–)منظرنُُُُُُُرسمُطارقُ____ُجمياًل.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ-5

ُالّطفَلُ______.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ-6ُ  ُ(حزينًُُ-حزينًاُُ–)حزيننُُُُُُشاهدت 

 رابعًا:ُالمهاراتُالكتابية

 أواًل:ُاإلمالء



كثوٌلُ(ُ-كصوٌلُُ-كسولٌُ)ُُُُُخالدُطالٌب________.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ-7  

ُ)ُُُُُُُأناُأعيشُفيُ_____ُفاخر.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ-8 ُُ-منزل  (ُ-منظرل  منذل   

ُالّطعامُالّصحي_____ُُُُُُُُُُُُُُُُُ -9 ُ_ُُُُُ؟ُُُ_ُُُ.ُ(ُُ،)ُُُُُُُُُُُُُُُُُُهلُت ِحبُّ

ُ(ُ.ُ_ُُُُ؟ُُُ_ُُُُُُ،)ُُُُُُُُُنحنُنجلسُفيُالحديقة______ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ-10

ُالّسماء(ُ-الثماءُُُ-)أسماءُُُُُُُُُُشاهدتُالّطائرةُتحلقُفيُ_____.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ-11

ُ(ذهرةُ-زهرةُُ-ظهرةُ)ُُُُُُُُقطفُُالولدُ_____ُجميلة.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانيًا:ُالتعبير

ُُالكلماتُالتّاليةُفيُجملُمفيدة:ُأوظفُ ُ-أُ

ُ________.مشهور:________________________________ُ-1

ُ________.شركة:_________________________________ُ-2

ُ________.الكوكب:________________________________ُ-3

ُ_______.الّرياضة:____________________________مالبسُُ-4

ُ_______.الّصباح:_________________________________ُ-5

ُ_______.المطر:__________________________________ُ-6

ُ_______.الكاميرا:_________________________________ُ-7

________________________.كاتب:__________________ُ-8  

_________________._______  



ب/ أكتب   فقرة عن التّسوق فيما ال يقل عن أربعة أسطر مراعيًا تسلسل األفكار و عالمات 

 الترقيم و أدوات الربط و المسافة البادئة و القواعد اإلمالئية:

 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 


